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Sumar
În articol sunt prezentate părerile autorilor şi explicaţiile şti-

inţifice ale problemei de cauzalitate în medicină. Este eviden-
ţiată importanţa medico-legală a stabilirii legăturii de cauzali-
tate între traumă şi consecinţele ei. Sunt discutate posibilităţile 
de estimare a legăturii de cauzalitate dintre asistenţa medicală 
defectuoasă şi consecinţele ei.

Cuvinte-cheie: importanţa medico-legală, traumă, conse-
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Summary
Juridical aspects of causality and diagnosis discrepancies 

in malpraxis 
Opinion of the authors and scientific explaining of causa-

lity problem in medicine is presented. Medico-legal importan-
ce of causality relation between trauma and its consequences 
is pointed out. Possibilities of estimation of causality relation 
between deficient medical assistance and consequences are 
discussed.

Key-words: medico-legal importance, trauma, con-
sequences, medical assistance

Potrivit Codului de Procedură Penală (art.142) şi Le-
gii cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-
ştiinţifice şi medico-legale (art.12) expertiza este dispusă 
de către organul de urmărire penală şi instanţa de jude-
cată atunci când „...pentru constatarea circumstanţelor 
ce pot avea importanţă probatorie pentru cauza penală 
sunt necesare cunoştinţe speciale în domeniul ştiinţei, 
tehnicii, artei sau meşteşugului”. Scopul principal al ex-
pertizei medico-legale constă în analiza informaţiilor cu 
caracter medico-biologic şi prezentarea lor într-o formă 
accesibilă pentru Organul de urmărire penală şi adapta-
tă necesităţilor dreptului penal, administrativ sau civil.

Una dintre importantele probleme pentru desfăşu-
rarea corectă a urmăririi penale şi luarea deciziilor jude-
cătoreşti este aprecierea legăturii dintre cauză şi efect. 
Legătura de cauzalitate în teoria şi practica medicală 
este o problemă specifică şi de mare valoare întru per-

ceperea aspectelor ce ţin de diagnosticare, evoluţie a 
proceselor patologice şi selectare adecvată a metodelor 
de tratament. De pe poziţiile principiilor dezvoltării şi 
degradării în natură, cauzalitatea poate fi determinată în 
felul următor: orice modificare ce condiţionează o cali-
tate nouă are cauză şi consecinţe. Deci, cauzalitatea este 
o problemă filozofică bazată în general pe principiul le-
găturii universale. Cu toate că stabilirea unor relaţii de 
cauzalitate dintre diferite fenomene ce au loc în natură 
este un proces dificil şi anevoios, el este totuşi posibil.

Problema cauzalităţii în medicină a fost profund stu-
diată de renumitul patolog rus I. V. Davîdovski care, într-
o lucrare fundamentală încă din 1962, scria următoa-
rele:  „Aprecierea legăturii de cauzalitate este o formă 
de determinare a proceselor ce au loc în natură. Aceste 
legături permit a înţelege de ce procesul evoluează într-
o anumită direcţie, de ce dintre multitudinea posibilită-
ţilor real existente se manifestă anume aceasta”.

Etiopatogenia bolilor, scria Davîdovski, nu poate fi 
studiată fără a se delimita trei dintre cele mai principale 
forme de cauzalitate, care adesea sunt atât de corelate, 
încât este dificil a le diviza. Din ele fac parte: a) legătura 
dintre condiţiile specifice ale mediului, care contribuie 
la apariţia patologiei şi instalarea unei forme nosologice 
a bolii; b) legătura dintre cauza şi consecinţa intranoso-
logică; c) legătura de cauzalitate internosologică. 

Condiţiile specifice ale mediului contribuie întot-
deauna la apariţia fiecărei unităţi nosologice şi se află cu 
aceasta într-o legătură de cauzalitate. Ele pun în acţiune 
factorii etiologici. Noţiunea de „condiţii specifice ale me-
diului” include şi particularităţile individuale ale organis-
mului, dar nu în calitate de unitate nosologică separată 
care contribuie la apariţia unei boli concrete. Totodată, 
chiar şi cele mai agravante condiţii specifice ale mediu-
lui nu provoacă o anumită boală, dacă lipseşte factorul 
etiologic, care poate fi provocat prin acţiunea acestor 
condiţii specifice în calitate de mecanism declanşator. 
Spre exemplu, dacă nu ar exista arma de foc, nu s-ar pro-
duce şi plaga împuşcată, dacă n-ar exista omul să apese 
pe trăgaci, iarăşi nu s-ar fi produs această leziune.

Determinarea factorului etiopatogenetic în practica 
medicinii legale are o importanţă deosebită. Spre exem-
plu, prin identificarea obiectului vulnerant sau a mijloa-
celor prin care s-a produs infracţiunea, în calitate de fac-
tor etiologic, se poate concretiza modalitatea producerii 
şi persoana care a comis crima şi astfel să se contribuie la 
rezolvarea problemelor de ordin juridic. Spre regret, şti-
inţa medicală contemporană nu dispune de informaţii 
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depline despre mulţi factori etiologici, acţiunea cărora 
poate declanşa anumite stări patologice sau boli.

În viziunea lui V. Panaitescu (1995), sindromul ta-
natogenerator este o asociaţie de semne şi simptome 
clinice, cu substrat lezional specific, având etiologie 
diversă, corespunzând insuficienţei unui organ; prin 
evoluţia spre ireversibil  sindroamele tanatogenera-
toare pot duce la moarte. Studiile finale ale acestor 
sindroame corespund practic stărilor terminale. Utili-
zarea termenului de ireversibil trebuie făcută cu multă 
prudenţă, deoarece această etichetare, oricât ar fi de 
argumentată cu datele clinice şi paraclinice, poate fi in-
completă (organismul dispunând de rezerve şi meca-
nisme de apărare ale căror obiectivare nu se realizează 
totdeauna) şi nu exclude continuarea perseverentă a 
tratamentului până la declararea morţii cerebrale.

Autorul defineşte că prin stabilirea cauzei tanato-
generatoare şi a condiţiilor în care aceasta a acţionat, 
expertul formulează concluzii referitoare la felul morţii. 
Cele mai multe sindroame tanatogeneratoare sunt co-
mune atât morţii violente, cât şi celei neviolente, diferă 
prin mecanismul lor de producere şi particularităţile lor 
evolutive.

V. T. Dragomirescu (1995) consideră că, pentru te-
oria şi practica medico-legală, categoria filozofică de 
cauzalitate reprezintă atât un principiu fundamental 
legat de necesitatea de transpunere a determinismului 
concret al fenomenelor biomedicale şi psihologice la 
viaţa socială, în general şi în mod particular de rapor-
tare la cauzalitatea social-juridică, cât şi o metodă de 
soluţionare a obiectelor principalelor categorii de ex-
pertize, precum şi de obiectivare (argumentată) a con-
cluziilor acestor lucrări. Cauzalitatea nu se confundă 
nici cu etiologia şi etiopatogenia, după cum cauza nu 
trebuie confundată cu agentul etiologic.

Autorul subliniază: cauza trebuie înţeleasă drept o 
interacţiune pe plan individual între fondul bio-psiho-
organogen şi condiţiile permanente pe care le implică. 
Condiţia reprezintă situaţia sau împrejurarea de care 
depinde apariţia unui fenomen sau care influenţează 
acţiunea unei cauze, putând-o stimula sau frâna. Efec-
tul se poate defini ca fiind fenomenul care rezultă din 
interacţiunea cauzelor, condiţiilor şi circumstanţelor şi 
care este determinat în mod necesar de cauza însăşi. 
În special, se accentuează că criteriologia, care se utili-
zează sau care trebuie utilizată în soluţionarea medico-
legală a cauzalităţii din orice domeniu (traumatogene-
za, tanatogeneza etc.), trebuie să fie exclusiv medicală, 
chiar dacă este vorba de o cauzalitate complexă.

În acest context, Gh. Scripcaru şi Th. Ciornea (1979) 
scriu: „ca operaţie logică de epistemologie medico-le-
gală, cauzalitatea necesită o apreciere concretă, bazată 
pe o analiză riguroasă a materialului faptic dintr-o mul-
titudine de investigaţii. Cauzalitatea exprimă relaţia de 
legătură dintre un eveniment cu valoare de cauză şi al-
tul cu valoare de efect”.

Prof. Gh. Scripcaru şi colaboratorii (1979) menţi-
onează că într-un fenomen biologic cauza va fi întot-
deauna factorul fără de care efectul nu apare chiar în 
prezenţa unor condiţii favorabile, deoarece ea trebu-
ie să imprime întotdeauna efectului biologic, tabloul 
principal, specificul calitativ, să preceadă şi genereze 
efectul, să aibă caracter necesar. Condiţia va fi elemen-
tul ce conferă particularităţi suplimentare cauzei, cum 
ar fi, de exemplu, determinarea momentului apariţiei  
efectului. Cauza este deci elementul obligatoriu, hotă-
râtor, necesar, iar condiţiile sunt elementele secunda-
re întâmplătoare. Condiţia nu poate niciodată genera 
izolat efectul. Astfel, va exista o legătură cauzală chiar 
de nu s-a acordat un ajutor medical prompt şi calificat 
sau victima avea o stare fizică precară, deoarece, atari 
factori cu valoare de condiţie se alătură cauzei iniţiale 
în producerea efectului biologic şi mai ales juridic.

Interrelaţia cauzelor externe cu condiţiile interne 
pune expertizei cele mai dificile probleme de cauzali-
tate biologică, deoarece frecvent o cauză externă nu 
acţionează la fel asupra diferitelor organisme, iar un 
efect poate deveni ulterior cauza unor noi raporturi 
patologice în organism, condiţionate de factori de me-
diu intern.

De menţionat că rolul cauzei sau condiţiilor nu poa-
te fi absolutizat în cadrul expertizei medico-legale, de-
oarece într-un caz factorul determinant al morţii poate 
fi condiţia, în timp ce în altul – numai factorul extern 
(cauza). Deci, medicina legală stabileşte legătura de 
cauzalitate dintre fenomenele biologice, iar organele 
de drept şi justiţia apreciază cauzalitatea socio-juridi-
că. Evident, medicina legală apreciază şi rolul cauzelor 
concuratoare, a concursului de cauze indivizibile în 
efectul produs, atunci când moartea (efectul) se ex-
plică prin leziuni multiple, concomitente şi de aceeaşi 
gravitate.

V. T. Dragomirescu atenţionează că în stabilirea co-
relaţiilor dintre traumă şi prejudiciul fizic (morfo-func-
ţional) sau moarte, se vorbeşte în mod curent despre o 
legătură directă, imediată sau necondiţionată, şi des-
pre o legătură directă, mediată sau condiţionată, am-
bele situaţii fiind raportate la o cauzalitate „primară”. Se 
distinge şi o legătură indirectă, în determinarea preju-
diciului fizic sau a morţii, situaţie raportată la cauzalita-
te denumită „secundară”, deoarece între cauză şi efect 
intervine o nouă verigă reprezentată de o complicaţie 
legată de traumatismul însuşi, precum şi de particulari-
tăţile de evoluţie individuală.

Totodată, autorul arată că valoarea sistematizării 
legăturii de cauzalitate prezentate este numai orien-
tativă, întrucât diversitatea situaţiilor de traumatizare, 
precum şi particularităţile individuale de reactivitate a 
organismului impun o multitudine de factori de condi-
ţionare endo- sau exogenă şi că terminologia de „cau-
zalitate condiţionată” are mai mult un caracter arbitrar, 
deoarece această condiţionare există permanent.
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Abordând problema de cauzalitate în aspect medi-
cal, juridic şi filozofic, Iu. A. Hrustaliov (2006) recoman-
dă a se utiliza în practica medico-legală două noţiuni: 
tipul legăturii şi nivelul legăturii. Tipul legăturii poate 
fi: direct şi indirect; după raport – nemijlocit şi inter-
mediar; simplu şi compus; provocat de un factor sau 
plurifactorial. Nivelul legăturii dintre leziune şi moarte 
poate fi: minim, moderat, intensiv şi funcţional. Autorul 
consideră că interpretarea corectă a tipului şi nivelului 
de raporturi va facilita calitatea răspunsurilor la între-
bările adresate în privinţa legăturii de cauzalitate în 
problemele medicale.

Gh. Scripcaru, T. Ciornea, N. Ianovci (1979) conside-
ră că aprecierea medicală a unui raport de cauzalitate 
nu este incompatibilă cu punctul de vedere juridic asu-
pra cauzalităţii şi nu constituie o imixtiune în aspectele 
judiciare ale speţei. Medicul apreciază anumite laturi 
ale legăturii cauzale, impuse gândirii sale de mişcarea 
biologică a materiei, aspectele cauzalităţii în întregime, 
în raport de mişcarea socială a materiei, revenindu-i 
juristului. În cauzalitatea juridică, privită ca trăsătură a 
laturii obiective a infracţiunii, se include deci şi cauza-
litatea biologică. Cauzalitatea biologică contribuie la 
aprecierea cauzalităţii juridice, plecând de la studiul 
interrelaţiei juridice. Pornind de la studiul interrela-
ţiei dintre cauză şi efect ca şi al condiţiilor ce intervin 
în această relaţie, din multiplii factori implicaţi într-un 
efect, medicul va izola pe cei cu semnificaţie cauzal-bi-
ologică în rezultatul produs şi prin aceasta, implicit, cu 
semnificaţie de conduită antisocială, ilicită.

Autorii nominalizaţi apreciază că în medicina legală 
cauzalitatea este mai amplă decât în drept sau medi-
cină, în general, şi este întâlnită sub forme mai variate, 
deoarece etapa biologică de mişcare a materiei este 
infinită şi, prin aceasta, mai concretă faţă de etapa sa 
social-juridică, unde intervine abstractizarea gândirii 
noastre ce esenţializează diversitatea şi, în continuare, 
consideră că „medicina fiind complexă, aşa cum însăşi 
natura este infinită, nu este o greşeală din partea ex-
pertului dacă se referă la toate aspectele unei cauze, 
inclusiv acelea care nu decurg din problematica medi-
co-legală, dar implică definirea unei infracţiuni, cum ar 
fi cauzalitatea juridică”.

Caracterul esenţial aplicativ, pragmatic al cercetării 
şi interpretării cauzalităţii în medicina legală, arată V.T. 
Dragomirescu, impune necesitatea delimitării precise, 
în sensul statuării noţiunilor cu care se operează. Ac-
tivitatea de expertiză implică o activitate permanentă 
de cercetare şi interpretare pe baza şi prin intermediul 
studiului cauzalităţii, având ca trăsătură specifică înce-
perea cercetării de la analiza efectului pentru a ajunge 
la stabilirea cauzelor acestuia în procesul de determi-
nare reconstitutivă, însă totodată în virtutea unei ex-
perienţe câştigate în domeniu, tinzând spre o antici-
pare a desfăşurării fenomenelor într-o etapă ulterioară 
(predicţie). Însăşi predicţia se bazează pe postdicţie şi 
ajută la cunoaşterea şi interpretarea pe baze ştiinţifice 

a transformării posibilităţii în realitate, a unui fapt ipo-
tetic în tetic, a unei prezumţii în adevăr.

Cercetând problema interacţiunii dintre trauma-
tism şi afecţiunile preexistente sau concomitente, Gh. 
Baciu (1971) şi Vl. Beliş (1995) recomandă ca în apre-
cierea finală a unui caz şi în precizarea raportului de 
cauzalitate să fie luaţi în consideraţie toţi factorii care 
au putut produce abateri de la evoluţia fiziologică a 
unei leziuni traumatice, obligaţia expertului fiind acea 
de a preciza condiţiile agravante şi de aprecia conse-
cinţele reale imediate sau îndepărtate ale unui trauma-
tism. Totodată, se va ţine seama şi de promptitudinea 
şi corectitudinea tratamentului aplicat, precum şi de 
cooperarea traumatizantului. În această ordine de idei 
Constanţa Naneş (1995) subliniază că, uneori, înlănţu-
irea cauzală dintre factorul agresional extern şi efectul 
final se poate prelungi în timp sau în legătură cu afecţi-
uni concuratoare preexistente sau intercurente.

Nu întotdeauna este uşor de a aprecia legătura 
de cauzalitate dintre traumă şi dereglarea sănătăţii la 
persoanele agresate în cazul când diagnosticul clinic 
inclus în documentele medicale este întocmit incorect 
din punct de vedere etiopatogenetic sau se bazează pe 
un set de simptoame (sindroame) cu caracter subiec-
tiv. Evident, un diagnostic clinic fără obiectivizare etio-
patogenetică suficientă nu permite a se stabili adecvat 
legătura de cauzalitate, induce o apreciere incorectă a 
gravităţii medico-legale a vătămării corporale şi, în ulti-
mă instanţă, poate servi drept temei pentru o calificare 
juridică greşită. 

Necorespunderea diagnosticului clinic şi cel me-
dico-legal reprezintă o divergență. După opinia mai 
multor autori, nu este suficientă doar constatarea di-
vergenţelor, însă este necesară analiza şi aprecierea 
expertală a lor, deoarece valoarea ştiinţifică şi practică 
o au cauzele apariţiei diagnosticului eronat, care sunt 
divizate în două grupe mari: obiective şi subiective. La 
cauzele obiective se atribuie: durata scurtă a spitalizării 
– după standardele în vigoare diagnosticul clinic trebu-
ie să fie stabilit în primele 72 ore de la internare; starea 
gravă a pacientului, ce nu permite efectuarea unor pro-
ceduri diagnostice; dificultatea diagnosticării procesu-
lui patologic – a fost utilizat întreg spectrul metodelor 
de diagnosticare, însă posibilităţile instituţiei medico-
sanitare concrete, tabloul clinic atipic, manifestarea 
atenuată a maladiei, prezenţa stărilor mascante sau a 
unei boli rar întâlnite nu au permis stabilirea corectă a 
diagnosticul clinic. Cauzele subiective includ mai mul-
te: examinarea insuficientă a bolnavului; subestimarea 
sau supraestimarea datelor anamnezei, colectarea ei 
insuficientă; subestimarea datelor examenului clinic, 
interpretarea lor greşită; subestimarea sau supraesti-
marea datelor investigaţiilor paraclinice; subestimarea 
sau supraestimarea concluziilor consultantului; formu-
larea incorectă a diagnosticului clinic (după etiopato-
genie, lipsa rubricării etc.).
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Scopul principal al expertizei medico-legale în ca-
drul cercetării cadavrelor constă în analiza informaţii-
lor de cauzalitate obţinute şi prezentarea rezultatelor 
într-o formă accesibilă pentru organele de drept. Con-
cluziile expertului trebuie să corespundă întotdeauna 
setului de întrebări adresate pentru soluţionare. În 
procesul stabilirii diagnosticului şi identificării unităţii 
nosologice principale medicul legist apreciază legătu-
ra de cauzalitate dintre toate procesele patologice de-
pistate şi deces, astfel fiind elucidat lanţul tanatogene-
rator. În funcţie de legătura obţinută sunt identificate 
maladia (trauma) de bază şi cele concomitente. Astfel, 
între cauza decesului şi maladia sau trauma de bază 
trebuie să existe o legătură directă de cauzalitate. Din 
cele relatate rezultă că, chiar dacă Organul de urmărire 
penală nu ridică în faţa expertizei medico-legale pro-
blema legăturii de cauzalitate, aceasta este soluţionată 
de către medic odată cu stabilirea diagnosticului şi ta-
natogenezei.

Problema aprecierii cauzalităţii se complică uneori 
atunci când între cauză şi efect se interpune intervenţia 
medicului, mai ales dacă intervenţia este una deficien-
tă. Identificarea legăturii de cauzalitate în atare situaţii 
mai este complicată şi de imposibilitatea prognozării 
certe a cursului evolutiv al procesului patologic sau 
traumatic chiar cu condiţia acordării unei asistenţe me-
dicale corecte şi depline. Problematica abordată a de-
venit foarte actuală pentru serviciul medico-legal din 
ţară, odată cu creşterea semnificativă în ultimii ani a in-
cidenţei expertizelor medico-legale în comisie cu privi-
re la calitatea asistenţei medicale acordate populaţiei.

În această ordine de idei, A. P. Gromov (1970) men-
ţionează că cercetarea cazurilor de atragere la răspun-
dere a lucrătorilor medicali pentru deficienţele admise 
în activitatea profesională este foarte dificilă. În primul 
rând acest fapt se datorează lipsei de cunoştinţe din 
domeniul jurisprudenţei la medici, după cum şi insufi-
cienţei de cunoştinţe speciale medicale la colaborato-
rii organelor de drept. Astfel, completând părerea lui  
A. P. Gromov, putem afirma că lipseşte o verigă impor-
tantă în lanţul „medic – legist – jurist”, ce determină în 
final imposibilitatea obiectivizării (sau obiectivizarea ne-
corespunzătoare) a tuturor circumstanţelor şi condiţiilor 
necesare pentru calificarea juridică corectă a acţiunilor/
inacţiunilor personalului medical în procesul exercită-
rii obligaţiilor sale profesionale. O soluţionare reuşită a 
acestei discontinuităţi poate fi realizată, după părerea 
noastră, prin colaborarea intensă dintre Organul de ur-
mărire penală şi medicul legist în faza premergătoare 
dispunerii expertizei medico-legale, întru elucidarea 
tuturor aspectelor (medicale şi juridice) necesare spre 
clarificare. Totodată, elaborarea unor indicaţii metodice 
interdisciplinare cu antrenarea specialiştilor din medici-
na legală şi dreptul penal şi abordarea tuturor aspecte-
lor medicale şi juridice va putea să înlăture vidul creat.

O problemă separată cu impact asupra posibilităţii 
aprecierii corecte a nivelului serviciilor medicale este 

calitatea documentaţiei medicale. Spre regret, docu-
mentele medicale adeseori nu conţin informaţii obiec-
tive depline cu privire la patologia constatată la bolnav 
sau leziunile real existente la acesta, din care motiv 
poate fi conchis că şi ajutorul medical nu s-a prestat 
în volumul deplin şi strict necesar. În astfel de situaţii 
medicii legişti nu pot rezolva corect multe probleme 
ridicate de către organele de drept. În primul rând 
această afirmaţie se referă la aprecierea legăturii de 
cauzalitate dintre traumă (boală) şi deces, dintre defici-
enţele în acordarea asistenţei medicale şi prejudiciului 
adus pacientului sau consecinţele agravante. În acelaşi 
timp, până în prezent nu sunt elaborate acte norma-
tive care să stipuleze formele legăturilor de cauzali-
tate şi consecinţele ajutorului medical inadecvat. Din 
aceste considerente, medicii legişti prezintă, de obicei, 
răspunsuri la întrebările adresate de către organele de 
drept ţinând cont de cunoştinţele medicale obţinute în 
cadrul studiilor universitare şi, adeseori, prin cunoaşte-
rea intuitivă a problemelor respective. Situaţia dată se 
răsfrânge prin apariţia unor dificultăţi şi a deficienţe-
lor în elaborarea răspunsurilor categorice la întrebările 
care necesită soluţionare în aspect juridic.

Iu. A. Hrustaliov (2006) menţionează că în Federaţia 
Rusă deficienţele în activitatea lucrătorilor medicali se 
analizează de către o comisie specială din care fac parte 
medicii. Aceste comisii, formate conform specialităţilor 
respective, sunt împuternicite primar să stabilească 
prezenţa şi categoriile legăturilor de cauzalitate şi să se 
pronunţe asupra fiecărui caz în parte. Totodată, auto-
rul evidenţiază că până în prezent la disciplinele clinice 
lipsesc elaborări metodice certe şi recomandări, care ar 
permite aprecierea legăturilor de cauzalitate dintre ac-
ţiunile lucrătorilor medicali şi consecinţele intervenite.

S. B. Saprîkin şi M. G. Proţenkov (2007) afirmă argu-
mentat că prevenirea instalării morţii după acordarea 
ajutorului medical pacientului nu înlătură pericolul 
pentru viaţă în calitate de criteriu de apreciere a gravi-
tăţii vătămării corporale.

Conform „Regulamentului de apreciere medico-
legală a gradului de leziuni corporale” (1978) folosit 
în Federaţia Rusă şi care a fost în vigoare în Republica 
Moldova până în 2003 se stipulează: „în cazul morţii de 
pe urma leziunilor corporale medicul legist în concluzi-
ile sale, concomitent cu rezolvarea altor probleme, este 
obligat să evidenţieze şi să argumenteze prezenţa sau 
lipsa legăturii de cauzalitate dintre leziuni şi deces”.

Actualmente, stabilirea prezenţei şi tipului legăturii 
de cauzalitate dintre deficienţele admise în cadrul ser-
viciilor medicale prestate şi consecinţele lor (inclusiv 
instalarea morţii pacientului) nu sunt standardizate. 
Mai frecvent se vehiculează următoarele definiţii prin-
cipale ale legăturilor de cauzalitate:
a) dacă deficienţa este cauza de bază a morţii;
b) dacă deficienţa a contribuit la declanşarea conse-

cinţei letale;
c) dacă deficienţa nu a influenţat decesul.
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Este evident, în realitate întrebările adresate de că-
tre organele de drept spre soluţionarea expertizei me-
dico-legale în comisie în cazuri atât de specifice sunt 
cu mult mai diversificate şi complexe, decât cele expu-
se anterior. Cu atât mai mult că, în condiţiile asigurării 
medicale obligatorii a populaţiei, legii despre dreptu-
rile pacientului şi conştientizarea eventualei recom-
pense – profit financiar de la medici – unele persoane 
înaintează organelor de drept diverse plângeri asupra 
calităţii asistenţei medicale acordate.

O altă problemă o reprezintă calificarea aşa-numite-
lor „boli iatrogene” în aspectul cerinţelor contempora-
ne. În literatura de specialitate „iatrogenia” este definită 
diferit. Astfel, V. N. Volkov şi A.V. Datii (2000) consideră 
iatrogenia drept stare psihică produsă pe cale psiho-
genă de către acţiunile şi cuvintele personalului medi-
cal, cauza fiind lipsa experienţei, atenţiei şi a tactului. S. 
Ungurean (2001) înţelege prin boli iatrogene maladiile, 
procesele şi stările patologice datorate activităţii pro-
fesionale a medicului. Aşadar, pe lângă alterarea stării 
psihice a pacientului, drept iatrogenie este considera-
tă şi modificarea stării somatice a acestuia. Suntem de 
părerea că drept iatrogenie într-adevăr poate fi con-
siderată şi dereglarea stării somatice a pacientului cu 
condiţia că acţiunile personalului medical au fost din 
punct de vedere tehnic şi tactic incorecte. Dacă me-
dicul a acţionat tactico-tehnic corect şi conform indi-
caţiilor, consecinţele apărute pot fi considerate drept 
complicaţii.

În acest context, apare o întrebare logică: care este 
locul iatrogeniei în diagnosticul medico-legal şi în ta-
natogeneză?

În viziunea noastră, locul maladiilor iatrogene (de 
tratament) în diagnosticul medico-legal (morfologic) 
rezultă din morfotanatogeneza fiecărui caz în parte de 
cercetare a cadavrului, în special în caz de moarte vio-
lentă, în acest sens fiind, totodată, necesară o abordare 
individuală.

M. N. Aliev (1989) consideră că „maladiile tratamen-
tului” necesită a fi introduse în diagnosticul medico-le-
gal (morfopatologic) în calitate de boală asociată (con-
comitentă) în cazurile în care intervenţia medicală se 
apreciază drept condiţie particulară, care, pozitiv sau 
negativ, a influenţat asupra legăturii de cauzalitate cu 
unitatea nosologică de bază. Autorul arată, că „maladii-
le de tratament” pot fi apreciate şi drept cauză de bază 
a morţii doar atunci când acestea devin unitate nosolo-
gică de sine stătătoare. Totodată, rolul lor în tanatoge-
neză nu poate fi exclus, dacă maladia care a necesitat 
intervenţia chirurgicală nu s-a confirmat.

Susţinând în privinţa dată părerea autorului, noi de 
asemenea considerăm că „maladiile de tratament” pot 
fi calificate drept cauză nemijlocită a decesului, numai 
în cazul dacă acest „tratament” devine unitate nosolo-
gică de sine stătătoare şi a condiţionat moartea la fi-
nele legăturilor de cauzalitate intranosologice. Acesta 
poate fi unicul criteriu ştiinţific argumentat de perfec-

tare a diagnosticului medico-legal (anatomopatolo-
gic). În acest caz, nu contează dacă s-a confirmat sau 
nu boala care a necesitat intervenţia chirurgicală sau 
tratamentul medical.
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